
Uchwala Nr XLVIIIIl043/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie wyrazenia woli przyst,!-pienia do realizacji projektu pn. "Europejska wspolpraca na 
rzecz seniorow" w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 
2: Demokratyczne zaangazowanie i uczestnictwo obywatelskie, Dzialanie 2.2: Sieci miast. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!-dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.). 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

1. 	 Gmina Miasto Rzeszow wyraza woly przyst,!-pienia do realizacji projektu 
pn. "Europejska wspolpraca na rzecz seniorow". 

2. 	 Projekt zostanie zgloszony do dofinansowania w ramach naboru do Programu Europa dla 
Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangazowanie i uczestnictwo 
obywatelskie, Dzialanie 2.2: Sieci miast, i bydzie realizowany w przypadku uzyskania 
dofinansowania. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz,!-cy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~"}fG 
. Andrze\ Dec 



U zasadnienie 

Gmina Miasto Rzesz6w ubiegac siy bydzie 0 dofinansowanie projektu pn. "Europejska 
wsp6lpraca na rzecz senior6w" w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014
2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangazowanie i uczestnictwo obywatelskie, Dzialanie 
2.2: Sieci miast. 

Gmina Miasto Rzeszow bydzie Partnerem Projektu. 

Liderem projektu bydzie Miasto Istiaia (Grecja). 

Partnerami Projektu byd~ miasta pochodz~ce z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz 

panstw objytych zakresem wsparcia Programu. 

Projekt realizowany bydzie przez Wydzial Zdrowia Urzydu Miasta Rzeszowa. 


Celem projektu bydzie umozliwienie wymiany pogl~d6w i dobrych praktyk wsrod starszych 

obywateli europejskich, przedstawiciel wladz lokalnych i innych zainteresowanych stron w 

kwestii aktywnego starzenia siy w ramach sieci partnerow projektu, z zalozeniem budowania 

dlugookresowej wsp6lpracy. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez m.in. nastypuj~ce 


dzialania: organizacjy warsztatow i spotkan partner6w projektu, wymiany dobrych praktyk 

i doswiadczen, dzialania promocyjne. 


Calkowita wartosc projektu wyniesie ok. 156250,00 EUR (100%). 

Wysokosc dofinansowania wyniesie ok. 100000,00 EUR (64%). 

Planowany wklad wlasny maks. 56250,00 EUR (36%). 


Wartosc zadan Gminy Miasto Rzeszow ok. 25 000,00 EUR. 

Wysokosc dofinansowania Gminy Miasto Rzeszow ok. 16 000,00 EUR. 

Planowany wklad wlasny Gminy Miasto Rzeszow ok. 9 000,00 EUR. 


Projekt bydzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania w 2018 roku. 



